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Nieuwsbrief van Interconfessionele Basisschool “Kaleidoscoop” schooljaar 2016 - 2017, 
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INHOUD: 
1. Agenda komende weken  

2. Parkeren bij de school (brief wethouder) 

3. Kunstgras onder de speeltoestellen 

4. Boekenmarkt en actie Bruna bonnen 

5. De Smarteezz 

6. Uitnodiging Herfstviering 
 

1. Agenda komende weken 

• 15 t/m 23 oktober: herfstvakantie 

• 24 oktober: Studiedag team, alle kinderen vrij 

• 26 oktober: start workshops (1e cyclus) 

• 31 tm 4 november: Open week 

• 2 november: Open dag zeewolder basisscholen  

• 4 november: Kaleidosterren (1e ronde) 

• 4 november: Scoop 6 
 
2. Parkeren bij de school (brief wethouder) 

Beste ouders                           

 
Bij de gemeente komen met enige regelmaat klachten binnen over auto's die op de Groesbeek of de 

Weerribben parkeren tijdens het brengen en ophalen van schoolkinderen. Het is begrijpelijk dat 

ouders die doorrijden naar Harderwijk, hun kinderen via de Groesbeek of de Weerribben brengen. Wat 

minder wenselijk is, is dat hierbij regelmatig inritten, wegen en andere auto's geblokkeerd worden. 

Brengt u uw kinderen met de auto naar school en parkeert u in de Groesbeek of de Weerribben? Zet 

uw auto dan op een plek waar deze geen overlast oplevert en waar uw auto geen inrit, wegen of 

andere auto's blokkeert. Zo worden onveilige situaties voorkomen en vermindert de overlast rondom 

de school.  

 

Bij voorbaat wil ik u hartelijk danken voor uw begrip en medewerking. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim van der Es 

Wethouder Verkeerszaken 

Gemeente Zeewolde 
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3. Kunstgras onder de speeltoestellen 

Naar aanleiding van de vragen van een aantal ouders over het kunstgras bij de school heb ik 

geïnformeerd bij de gemeente. De reactie was geruststellend:  

“de huidige discussie over het kunstgras gaat over de dempingskorrel. Op vele voetbalvelden is 

hiervoor een rubbergranulaat gebruikt en juist hierover gaat de discussie. Bij jullie 

speeltoestellen is hiervoor zand gebruikt. Er is dus geen discussie over het gebruikte kunstgras 

bij jullie”.  

 

4. Boekenmarkt en actie Bruna bonnen 

De boekenmarkt was vandaag een groot succes! De leerlingenraad heeft bijna alle boeken 

verkocht. Heel hartelijk dank voor de aanlevering van de boeken, en het enthousiasme van u allen!  

Het heeft voor onze school € 195,70 opgebracht!! Heel hartelijk dank! 

 

Verder hebben wij via de kinderen al voor € 312,05 aan aankoopbonnen ontvangen van de Bruna. 

Dat betekent ook ruim € 60,00 euro die we mogen besteden bij deze winkel aan leesboeken. De 

actie loopt t/m morgen. Als u nog bonnen heeft of van plan bent morgen boeken te kopen dan 

houden wij ons na de vakantie aanbevolen voor de bonnetjes! 

 

5. De Smarteezz 

We zijn dit jaar met een nieuwe vorm van de plusgroep gestart. Ze heten de Smarteezz. Het is 

allemaal nog vol in ontwikkeling, maar het eerste blok van 6 weken zit er bijna op. Juf Leonie 

heeft samen met de kinderen hard gewerkt. Na de herfstvakantie is er nog een laatste 

afsluitende bijeenkomst voordat het nieuwe blok start. Na elk blok van 6 weken zal er een 

evaluatie plaatsvinden tussen juf Leonie en de groepsleerkrachten. Daaruit zal duidelijk worden 

of uw kind in de plusgroep blijft of voldoende uitdaging in de klas kan krijgen. De 

desbetreffende ouders worden op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht. 

Juf Leonie ondersteunt de leerkrachten m.b.t. de kinderen die meer aan kunnen. Hierdoor heeft 

de leerkracht in de groep meer tijd over voor de kinderen die extra hulp nodig hebben.  

 

6. Uitnodiging Herfstviering 

 
Een mooie wereld! 
           
Voor in de agenda: 

Datum : zondag 30 oktober 2016                                                                                                                                      

Tijd : 10:00u 

Locatie: Open Haven aan het Kerkplein 

 

Wil je weten hoe we de wereld mooi kunnen laten zijn? 

 

Kom luisteren naar het verhaal van Noach. 

Hij kreeg van God de opdracht om de wereld mooier te maken. 

En het lukte! 

Een schitterende wereld! 

Je krijgt het te zien in beeld en geluid. 

 

Er zal een bijzonder moment zijn voor de dopelingen van het afgelopen jaar. 

Zij krijgen een doopduifje mee naar huis. 

Dit zal een feestelijk tintje krijgen met de muzikale begeleiding van kinderkoor “de Bengeltjes”. 
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Het is leuk als je komt! 

Zondag 30 oktober om 10:00u in Open Haven. 

 

Werkgroep gezinsvieringen 

Parochie Sterre der Zee 

 
 

Met vriendelijke groet, en een hele fijne vakantie gewenst! 

Het team van Kaleidoscoop 


